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A második és a várható harmadik körös rezsicsökkentés megoldhatatlan helyzetbe is 

hozhatja az energiaszolgáltatókat, legalábbis akkor, ha az idén január 1-jétől érvényes 

intézkedésekhez hasonló technikát alkalmaz a jogalkotó. A mind nagyobb veszteségbe 

kényszerített cégek olcsó célpontjai lehetnek – és lesznek – az állami felvásárlásoknak. 

A külföldi tulajdonosok várhatóan nem akarnak fillérekért megválni az egyre nagyobb 

veszteséget termelő itteni érdekeltségeiktől sem, a legutóbbi módosításokkal – többek 

közt  a  gázhálózati  veszteségek  el  nem  ismerhetőségével  –  tovább  növelt  negatív 

eredmények  azonban  az  állam  alkupozíciót  erősítik.  Az  E.ON  már  formálisan  is 

különválasztotta lakossági és versenypiaci  szolgáltatását, januártól egy új, cégjogilag 

elkülönülő társaság felel a céges ügyfelekért – a lépés az állami átvétel, egy esetleges 

kivonulás előkészítéseként is értékelhető.

Közgazdasági szempontból ugyanakkor megkérdőjelezhető, hogy miért lehet szüksége 

az államnak egy – újabb – több tízmilliárd forintos veszteséghalmaz megvásárlására. A 

politikai kommunikációs és stratégiai szempontokon kívül az állami MVM Zrt. további 

helyzetbe  hozása  merülhet  fel  szempontként,  vélhetően  ugyanis  a  „rezsiharc” 

választások utáni lezárásával valamilyen formában normalizálni kell a helyzetet. 

Az  eddigi  hírek  szerint  első  körben  legnagyobb  eséllyel  a  német  RWE-hez  kötődő 

Főgáz,  az  olasz  Eni-leány  Tigáz  kerülhet  állami  tulajdonba  (a  fejlesztési  miniszter 

legutóbb két,  még idén lezáruló tárgyalásról  tett  említést),  de elképzelhető,  hogy a 

szintén RWE-érdekeltség – tőzsdén is szereplő – ELMŰ–ÉMÁSZ-csoport, illetve annak 

egy-egy üzletága is a gyorsan államosított cégek között lesz (az MVM a napokban egy 

kisebb csomag ELMŰ-részvényt már átvett az ózdi önkormányzattól,  a piacok pedig 

már a csoport állami átvételét árazzák).

Helyzetkép csata előtt és után

A magyar kormány kiemelt kampánytémájává vált  a rezsiköltségek csökkentése,  a januári 

általános 10 százalékos gáz-, áram- és távhőárcsökkentés után november 1-jétől újabb, 11,1 

százalékos vágással a díjtételek összességében 20 százalékkal lesznek alacsonyabbak a tavaly 

december 31-i szintnél. Az első körös díjcsökkentést az áram esetében gyakorlatilag teljes 

egészében az ipari  fogyasztók fizették meg (a Regionális  Energiagazdasági Kutatóközpont 

elemzése szerint a nagyjából 27 milliárd forint értékű transzfert a rendszerhasználati díjak 

18, illetve a kötelező átvételi árak 9 milliárd forintos versenypiaci fogyasztókra terhelése adta 
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ki, miközben az állam 12 milliárd forint adóbevételtől esett el). A gázszektorban az első körös 

rezsicsökkentés 50 milliárd forint értékű tételét azonban már a nemrégiben „államivá váló” 

földgáztároló,  a  kitermelésben  érdekelt  Mol  Nyrt.,  illetve  az  elosztócégek  térítették  meg. 

Mindeközben  az  energiaszektort  terhelő  ágazati  különadót  (válságadót)  2012  végén 

kivezették, a közművezetékek után fizetendő, méterenként 100 forint értékű közművezeték-

adó,  illetve  a  megemelt  kulcsú Robin  Hood-adó  azonban összesen több mint  30 milliárd 

forint  többletterhelést  jelent  a  közműcégeknek  (a  kiterjesztett  hatály  miatt  a  korábbinál 

szélesebb körben). 

Az  energiacégek  idén  leginkább  a  leépítésekben,  a  beruházások  visszafogásában, 

illetve  az  alvállalkozók  foglalkoztatottságának  csökkentésében,  esetleg  egyes 

üzletágaik állami kézbe adásában gondolkodhatnak, a további árcsökkentés részbeni 

szolgáltatókra terhelése pedig tömeges fizetésképtelenséget jelenthet a szektorban . Az 

első körös rezsicsökkentést részben a versenypiaci szereplők, részben az energiaszolgáltatók 

fizették,  az  azonban nyilvánvalónak látszik,  hogy sem az  energiacégek,  sem a  kkv-k nem 
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bírnának el hasonló terhelést még egyszer, így várhatóan nem vagy nemcsak itt keres majd 

tartalékokat a szabályozó. Egyelőre kevés konkrétum vált ismertté, a napokban elfogadott 

törvénymódosítás azonban ismét a versenypiaci (céges) áramvásárlók terheit növelte azzal,  

hogy több kisebb tételt (a lakossági ár mintegy 4 százalékát) csoportosított át az egyetemes  

szolgáltatásból. Utalások már többször is elhangzottak arról, hogy az állami MVM Zrt. is 

kivenné részét az árcsökkentésből,  nem véletlen az sem, hogy több áramtermelővel 

éppen  az elmúlt  időszakban  tárgyalta,  illetve  tárgyalja  újra  hosszú távú beszerzési 

szerződéseit a vállalat. Kérdés azonban, hogy az E.ON itthoni gázüzletágának felvásárlása, 

az  orosz  Déli  Áramlat  gázvezeték  magyarországi  szakaszának  építése  és  egyéb 

kötelezettségei mellett  milyen mennyiségben maradnak forrásai  az egyébként komoly – a 

tavalyi  év után rekord összegű –  nyereséget  termelő cégnek ilyen célokra.  Horváth Péter 

gázüzletágért  felelős  vezérigazgató  nemrégiben  a  Magyar  Nemzetnek  nyilatkozva  beszélt 

arról, hogy egy új egyetemes szolgáltató megvásárlása legalább öt évet venne igénybe, ennél 

azonban gyorsabb lehet meglévő cégek felvásárlása, az állami cég több szolgáltatóval tárgyal  

is ez ügyben.

Második kör

A rezsicsökkentés november 1-jétől érvényes metódusáról egyelőre nem sokat tudni, a 

2011-es  fogyasztási  adatokból  kiindulva  azonban  nagyjából  70  milliárd  forint 

újraosztásáról lehet szó az egyetemes szolgáltatásban, amelynek az első jelek szerint 

nagyobb  részét  ismét  a  versenypiaci  fogyasztók  és  a  gázelosztócégek  viselhetik. A 

Németh Szilárd rezsiügyi biztosként tevékenykedő országgyűlési képviselő által benyújtott 

törvénymódosító átalakította az áramdíjakban foglalt „fillérek” elosztását: a Vértesi Erőmű 

Zrt.  (és  leállításának)  támogató  szénipari  szerkezetátalakítási  támogatást  (szénfillér),  a 

villamosenergia-ipari  dolgozók  kedvezményes  áramellátásának  támogatását,  illetve  a 

távhőszolgáltatóknak  rendelt  kapcsolt  termelésszerkezet-átalakítási  támogatást  (kapcsolt 

fillért) csak a nem lakossági fogyasztók fizetik majd, a korábbinál magasabb összegekben. A 

kilowattóránkénti összeg a szénfillérnél 0,08 forintról 0,17-re, az áramtámogatásnál 0,07-ről 

0,2 forintra,  a távhőtámogatásnál pedig 1,31-ről 1,71 forintra emelkedik.  A lakosság ezzel  

kilowattóránként 1,46 forinttól  mentesül,  ami 3–4 százalékos könnyítés a termékárban.  A 

versenypiaci  áramfogyasztók  többletterhe  0,62  forint  kilowattóránként  –  a  második 

átcsoportosítás  ezen  „nulladik  köre”  mintegy  15  milliárd  forintot  jelent,  ami  a 

szükséges  csökkentés  negyedét-harmadát  fedezi,  a  fennmaradó  részt  vélhetően  a 

rendszerhasználati díjak, illetve a nagykereskedelmi termékár oldaláról teremti majd 



5 | Intézet a Demokratikus Alternatíváért

elő a kabinet (a törvénymódosítás emellett csupán a 11,1 százalékos árcsökkentés rögzíti 

következő konkrétumként). E „fillérek” sorsa ugyanakkor legalábbis kérdéses, Rogán Antal 

Fidesz-frakcióvezető a Napi Gazdaságban beszélt arról, hogy elképzelhető – illetve kívánatos 

–  lenne  ezek  kivezetése.  A  legfrissebb  változtatások  nyomán  a  gázelosztócégek  nem 

számolhatják el indokolt költségként a hálózati veszteségeket, ami egyes számítások – és az 

energiahivatal  közlése – szerint  tízmilliárd forint  feletti  (szakértői  vélemények szerint  13 

milliárdos) újabb mínuszt jelent majd az ágazat egészében.

„Jótékonysági” ellátás

Közgazdasági  szempontból  nehezen értelmezhető kategória  a  nonprofit  közszolgáltatások 

kormányzati szlogenje, a kötött és központilag meghatározott áron (árréssel) értékesítő 

egyetemes  szolgáltatók  ugyanis  eddig  is  csak  annyiért  adhatták  el  termékeiket  és 

szolgáltatásaikat,  amennyiért  (és  amilyen  profittartalommal)  azt  a  szabályozó 

lehetővé  tette.  Az  egyetemes szolgáltatói  –  elismert  beszerzési  költségeken  felüli  – 

árrés  (a  második  árcsökkentés  előtti)  kilowattóránkénti  1,1–1,3  forintos  összege 

egyes  számítások  szerint  önmagában  nagyjából  negyedével  alacsonyabb  annál  a 

szintnél,  amelyet  az  ellátás  költségei  indokolnának,  ráadásul  más  oldalról,  az 

ügyfélszolgálati és panaszkezelési hálózat fejlesztésével is növekednek az ágazati szereplők 

terhei.  Az  egyetemes  szolgáltatás  tehát  gyakorlatilag  már  most  minden  szolgáltatónál 

veszteséges  üzletágnak  tekinthető,  e  keretben  a  nonprofit  működés  értelmetlen  elvárás, 

miközben az áramot például a piacinál akár 4–5 forinttal is drágábban veszik a szolgáltatók  

az  állami  nagykereskedőtől  (kérdés,  mi 

lesz  azután,  hogy  az  MVM is  „beszáll”  a 

rezsicsökkentésbe).

A legkárosabb hatása annak lehet,  ha az 

infrastruktúra-rendszer  fejlesztésére 

fordítható  források kárára  csökkennek  a 

lakossági  terhek,  ez  ugyanis  a  már 

középtávon felmerülő ellátásbiztonsági és 

hatékonysági  kérdések  mellett 

közvetlenül is számos munkahelyet (saját 

alkalmazottak,  illetve  alvállalkozók)  és  – 

elmaradó  –  beruházást  hoz.  A  nemzeti 
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fejlesztési miniszter nemrégiben megjelent rendelete ugyanakkor a tőkeköltség (a januári 2,2 

százalékpontos  vágással  2,28  százalékra  csökkentett)  hozamtényezőjét  nullára  viszi  a 

gázszolgáltatásban  az  elosztó  és  tároló  cégek  számára,  jelentősen  megnehezítve 

(gyakorlatilag  lehetetlenné  téve)  a  beruházási  döntések  alapjául  szolgáló  megtérülés 

számítását az érintett üzletágakban.

A  nagyobb  energiacégek  mérlege  alapján  látható,  hogy  2008  és  2012  között 

lényegesen nem változó (2–2,4 ezer milliárd forint) éves árbevétel mellett csökkenő 

tendenciát mutat a vállalatok adózott eredménye, mérleg szerint pedig az elmúlt két 

év masszív mínuszokat hozott ágazati szinten. A negatív csúcs a Tigáz Zrt.-hez fűződik, az 

olasz  Eni  magyarországi  leánya ugyanis  az  öt  vizsgált  évből  négyben adózott  eredménye 

szempontjából  és  mérleg  szerint  is  komoly  mínuszt  termelt,  összesen  közel  százmilliárd 

forintot (1500 milliárd forint összesített árbevétel mellett). Az E.ON Energiaszolgáltató Zrt.  

2,6 ezer milliárd forint árbevétel mellett összesítve 10 milliárdos adózott és 16 milliárdos 

mérleg  szerinti  veszteséget  realizált  2008–2012-ben,  de  hasonló  eredményeket  mutat  az 

E.ON Energiakereskedő Kft. számsora is. Némileg jobban teljesített a Főgáz Zrt., amely ötéves 

1,1 ezer milliárd forintos árbevétele mellett 34,5 milliárd forint adózott eredményt ért el, 

azonban ebben az esetben is  csupán az árbevétel  3,2  százalékát  teszi  ki  az adózás  utáni 

nyereség.  Az  adózott  eredmény  szempontjából  a  pozitív  tartományban  van  még  az  EDF 

Démász Zrt. is, amely a vizsgált öt évben 509 milliárd forint forgalom mellett 45,2 milliárdos 

adózott nyereséget ért el, az ELMŰ Nyrt. 1,1, a csoporttárs ÉMÁSZ Nyrt. pedig 439,7 milliárd 

forint árbevétel mellett 50, illetve 24 milliárdos adózott nyereséget realizált (az árbevételhez 

viszonyított  arány 4,4,  illetve 5,5 százalék).  Az E.ON ugyan hivatalosan a jobb kiszolgálás 

érdekében „szervezte ki” versenypiaci kiszolgálását egy újonnan induló cégbe, a lépés mögött  

szakértők szerint egy kivonulásra, állami eladásra utaló készülődés is meghúzódhat.

Kedvezőbb számokkal büszkélkedhet az állami MVM, amely 2008 és 2012 között 3,3 

ezer  milliárd  forint  árbevétel  mellett  elért  241,7  milliárdos  adózott  eredményéből 

107,5  milliárdos  osztalékot  fizetett  tulajdonosának (az  államnak),  mérleg  szerint 

azonban így is  143,2 milliárdos pozitív  eredményt ért  el  (az  árbevétel-adózott  eredmény 

arányszáma 7,4 százalék).

A rezsicsökkentés árbevétel-oldali hatását csak becsülni lehet az egyetemes szolgáltatásban 

érdekelt leánycégeknél, az azonban bizonyosnak látszik, hogy a legtöbb – ha nem minden – 

ilyen üzletág erősen negatív irányba húzza majd a csoportszintű eredményeket is.
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A rezsicsökkentésen túl újabb milliárdos költségeket hozhat az energiaszolgáltatóknak az a 

módosítás,  amely  szerint  a  csatlakozó  vezetékek  és  berendezések  felülvizsgálatát  az 

elosztóknak kellene megfizetniük. Idén év végéig az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen 

időpontban üzembe helyezett berendezéseket kell felülvizsgálni, 2014 végéig az 1981−1993, 

majd 2015-ben az 1994−2003,  2016.  december 31-ig  pedig a  2004.  január  1-je  után és  a 

rendelet hatályba lépése között üzembe helyezett eszközök szorulnak majd felmérésre.

Az állam finanszírozná a veszteségeket?

A miniszterelnök nemrégiben arról beszélt, hogy 6–7 közműcéggel is folynak tárgyalások a 

többségi  közösségi  tulajdon megteremtéséről,  magyarán kisebb-nagyobb állami  üzletrész-

vásárlásokról, a fejlesztési miniszter pedig később már kettő tárgyalás – és állami tulajdonba 

vétel – idei lezárásáról beszélt (Horváth Péter MVM-vezérigazgató „több” cégről). Az állam 

első körben nyilván a lakossági fogyasztókat ellátó cégek megvásárlásában lenne érdekelt 

(erre utalt Horváth is a már említett interjúban), a januártól érvényes rezsicsökkentésnél – és 

a  fentiek  alapján  legalábbis  részben  a  második  lépcsőben  is  –  a  rendszer-üzemeltetők 

tekinthetők igazi vesztesnek, így az sem lenne meglepő, ha a külföldi tulajdonosok e 

cégekből  akarnának elsősorban kiszállni.  Kérdés ugyanakkor,  hogy az állami miért 

lenne  érdekelt  –  a  kampányérdekeken  túl  –  egy  veszteséget  termelő  üzletág 

megvásárlásában,  az  egyre  erősebb  szabályozási  eszközeivel  ugyanis  befektetés  és  a 

mínuszok finanszírozása nélkül is korlátlan beleszólása lehet és van az árak alakulásába. 

Korábbi  hírek  szerint  az  egyik  legesélyesebb  állami  célpont  a  Tigáz  Zrt.  lehet,  de  piaci  

vélemények  szerint  miniszterelnök  által  említett  Főgáz  Zrt.  (amelyben  a  német  RWE 

érdekelt)  a  szintén  RWE-hátterű  ELMŰ–ÉMÁSZ-csoport,  illetve  a  francia  EDF  tárgyalásai 

járhatnak  előrehaladott  fázisban  (az  MVM  nemrégiben  ELMŰ-részvényeket  vásárolt,  a 

bejelentés után a piacok erőteljesen árazzák az átvétel lehetőségét).  A közösségi tulajdon 

önmagában  ilyen  szempontból  nem  tekinthető  értéknek  (sőt,  több  milliárd  forint 

közpénz elköltésével járna). A szándék ugyanakkor a piaci hírek szerint egyértelmű, a 

kabinet  minél  alacsonyabb  áron  (gyakorlatilag)  ingyen  kívánja  megszerezni  a 

veszteséges  működésre  kényszerített  cégeket. Az  MVM-hez  került  egykori  gázüzletág 

példája ugyanakkor az ellenkező irányba mutat: a 260 (plusz 20) milliárd forintért állami 

kézbe  kerülő  cégek  nagy  befektetéssel  ígérnek  kis  profitot  (vagy  éppen  veszteséget),  a 

megtérülést  pedig csak az egyelőre bizonytalan orosz és egyéb nemzetközi vezetéktervek 

billenthetik  a  pozitív  tartományba.  Nem  beszélve  arról,  hogy  az  orosz  gázimport 
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„előszobájaként”  és  egyfajta  profitcentrumként  funkcionáló,  az  energiahordozót  még  az 

ukrán oldalon átvevő Panrusgáz Zrt. szerepe és jövője sem tisztázott.

Némileg más a helyzet a víziközmű-, a távhő- vagy a hulladékszektorban, itt ugyanis 

ezt  megelőzően  is  a  „közösségi”,  azaz  leginkább  az  önkormányzati  tulajdon  volt  a 

jellemző,  az  egy-két  bevont  szakmai  befektető  kiszorítása  pedig  egyrészt  sokkal 

kisebb erőfeszítéseket kíván, másrészt önmagában is kisebb jelentőséggel bír, mint az 

áram- vagy a gázszektorban. 

A közösségi tulajdonlás és a rezsicsökkentés egymáshoz való viszonya éppen ezért jobban 

kirajzolódik  e  szegmensekben:  a  távhő  már  idén  tízmilliárdos  nagyságrendű 

többlettámogatást (összesen több mint ötvenmilliárd forintot) kap, illetve a rezsicsökkentés 

második  köre  után  még  egyszer  hasonló  dotációra  tart  igényt.  Az  új  törvény  szerinti 

integrációval  és  koncentrációval  „lefoglalt”  vízművek  közül  több  is  a  működőképesség 

határára  kerülhet  a  tízszázalékos  díjvágással  (a  nagy,  állami  regionális  cégeket  korábban 

közel tízmilliárd forinttal támogatta meg az állam, jövőre ennek többszörösére lehet szükség 

a talpon maradáshoz). 

Amíg  tehát  a  rezsicsökkentés  az  egyik  oldalon  (a  nemzetközi  energiacégeknél)  az 

„erkölcstelen  profit  elleni  harc”  kampányüzenetében  ölt  testet,  a  már  most 

többségében  közösségi  tulajdonú  ágazatokban  a  másik  csatornán,  adóforintokból 

megtámogatott  intézkedéssé  válik  –  és  várhatóan  az  áram-  és  gázszektorban  sem 

terhelhető  a  végtelenségig  (az  akár  állami,  akár  magán)  szolgáltatókra  a 

díjcsökkentés.
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Milyen is a magyar fogyasztó? 

A vásárlóerőhöz mérten valóban magasnak számít – az uniós átlagtól elmaradó keresetek 

miatt – a lakossági fogyasztók keresetéből a közműköltségekre fordítandó összeg részaránya 

Magyarországon. A mesterséges árleszorítás ugyanakkor torz modellt eredményez, míg 

az energetikai felújítások támogatásával a rezsiköltségek hosszabb távon alacsonyan 

tarthatók lennének.
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Az Eurostat adatai szerint az EU-ban 2011 és 2012 második féléve között év/év alapon 1,9 

százalékkal csökkent az áram, illetve 8,6 százalékkal nőtt a gáz ára a lakossági szegmensben.  

Az uniós statisztikák alapján Magyarországon mérték a negyedik legmagasabb gáz-, illetve 

az  ötödik  legnagyobb  áramárat  vásárlóerő-paritáson  számolva,  ám  euróban  a 

középmezőnyben foglalnak helyet az itthoni díjtételek. A versenypiacon a 2012-re regisztrált  

10  eurós  kilowattóránkénti  átlagos  magyar  áramár  magasabb  a  németnél,  szlovénnál,  

franciánál, románnál vagy bolgárnál, de alacsonyabb, mint a cseh, brit vagy szlovák szint. A 

magyar  cégek  összességében  valamivel  az  EU27-ek  és  az  euróövezet  átlaga  feletti  árat 

fizetnek az energiahordozóért.

A  háztartások  lakásfenntartásra  és  háztartási  energiára  fordított  egy  főre  jutó 

kiadásai a KSH adatai szerint mintegy 180 százalékkal nőttek 2000 és 2011 között 

Magyarországon, ezen belül a vízellátás és szennyvízelvezetés 188, az áramdíj 179, a 

vezetékes  és  palackos  gáz  pedig  átlagosan  229  százalékkal  nagyobb  ráfordítást 

igényelt tavalyelőtt, mint a kétezres évek elején. A teljes költség 2009 és 2011 között 12,3 

százalékkal emelkedett, ezen belül a vízdíjak 9,1 százalékkal nőttek, az áram 8, a gáz pedig 

14,5 százalékkal került többe egy főre számítva átlagosan.  A vezetékes gáz 18, az áram 4, a  

pb-gáz pedig 29 százalékkal drágult 2010 és 2012 között a KSH számai alapján. 
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Háztartási kiadások változása (százalék)

2000–2011 2000–2009 2009–2011

Lakásfenntartás, háztartási energia 179,7 149,1 12,3
lakásbérleti díj 216,9 205,1 3,9
vízellátás és szennyvízelvezetés 188,1 164,2 9,1
elektromos energia 178,8 158,7 7,8
gáz, vezetékes, palackos 228,9 187,2 14,5
folyékony tüzelőanyagok -54,4 -83,3 173,3
szilárd tüzelőanyagok 224,5 148,8 30,4
központi fűtés, távhő 127,6 105,8 10,6
Háztartások egyéni fogy. kiadásai összesen 106,4 95,2 5,8

Forrás: KSH

***
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A lakossági energiaárak magyarországi emelkedése az elmúlt években sem veszített 

lendületéből,  miközben a  piaci  helyzet  –  többek közt  az európai  áramárak – ezzel 

éppen ellentétes irányban haladtak.  A kétszer tízszázalékos rezsicsökkentés ennek 

hatásait hozza be a hazai szabályozott lakossági piacra, az árszabályozás és a piacihoz 

közelítő  árszint  kialakítása  azonban  erőteljes  államosítási  szándékkal,  illetve  a 

gazdasági  racionalitást  nélkülöző kampánycélokkal  kapcsolódik össze.   a  kötött  és 

központilag meghatározott áron (árréssel) értékesítő egyetemes szolgáltatók ugyanis 

eddig is csak annyiért adhatták el termékeiket és szolgáltatásaikat,  amennyiért (és 

amilyen  profittartalommal)  azt  a  szabályozó  lehetővé  tette.  A  rezsicsökkentés 

második körének első lépései nagyjából 15 + 10 milliárd forintot jelentenek, ami a 

szükséges  csökkentés  mintegy  harmadát  fedezi,  a  fennmaradó  részt  vélhetően  a 

rendszerhasználati díjak, illetve a nagykereskedelmi termékár oldaláról teremti majd 

elő a szabályozó.A nagyobb energiacégek mérlege alapján egyértelműen látható, hogy 

2008  és  2012  között  lényegesen  nem  változó  (2–2,4  ezer  milliárd  forint)  éves 

árbevétel mellett csökkenő tendenciát mutat a vállalatok adózott eredménye, mérleg 

szerint pedig az elmúlt két év masszív mínuszokat hozott ágazati szinten – a számok 

az elmúlt időszak intézkedéseivel tovább haladnak a negatív tartományban
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